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Δήλωσε συμμετοχή και λάβε μέρος στο Διάπλου της Διώρυγας Κορίνθου με SUP. 

 

Ο Διάπλους με SUP της διάσημης Διώρυγας της Κορίνθου εντάσσεται στα πλαίσια των αθλητικών δραστηριοτήτων 

«CROSS THE EURO CANAL», μιας σειράς αγώνων διάσχισης του καναλιού που ξεκινάει στις 24 Σεπτεμβρίου.  

 

Στόχος της Διοργάνωσης είναι να προσελκύσει συμμετέχοντες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έτσι ώστε 

να καθιερωθεί ως Διεθνές Αθλητικό Γεγονός και  ταυτόχρονα να αναδειχθεί η αξία ενός  από τα σημαντικότερα έργα της 

σύγχρονης Ελλάδας (η Διώρυγα της Κορίνθου), αλλά και να προβληθεί τουριστικά η ευρύτερη περιοχή και η πλούσια 

πολιτιστική και ιστορική της κληρονομιά. 

 

1. Διοργάνωση 

Ο αγώνας “CROSS THE EURO CANAL – SUP Crossing 2017”, διοργανώνεται για 7η συνεχόμενη χρονιά από την εταιρία 

FORWARD. Τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε.ΔΙ.Κ. (Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου), του Δήμου Λουτρακίου – 

Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων & του Συλλόγου των Ελλήνων Ολυμπιονικών. Επιμέλεια OGYGIS Development. 

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στο event έχουν όλοι, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας (άνω των 8 ετών),  με την προϋπόθεση ότι 

πληρούν τους όρους και προυποθέσεις της παρούσας προκήρυξης. 

 

3. Κατηγορίες  

14’0” 12’6” FUN TEAM 

14’0’’ Ανδρών 

14’0’’ Γυναικών 

14’0’’ Νέων 

14’0’’ Νεανίδων 

14’0’’ Master Ανδρών 

 

 

12’6’’ Ανδρών 

12’6’’ Γυναικών 

12’6’’ Νέων 

12’6’’ Νεανίδων 

12’6’’ Παίδων 

12’6’’ Κορασίδων 

12’6’’ Master Ανδρών 

FUN Ανδρών 

FUN Γυναικών 

FUN Master Ανδρών 
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Κατηγορία 14’0’’ : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μεγαλύτερου των 12’6’’ και μικρότερου ή ίσου των 14’0’’ 

Κατηγορία 12’6’’ : Σκάφη τύπου Race-Touring, μήκους μικρότερου ή ίσου των 12’6’’ 

Κατηγορία FUN : Σκάφη τύπου surf-wave, μήκους  μικρότερου ή ίσου των 12’0’’  

Κατηγορία Νέων και Νεανίδων : Παιδιά ηλικίας 13-18 ετών (γεννηθέντες 2000-2004) 

Κατηγορία Παίδων και Κορασίδων : Παιδιά ηλικίας 8 εως 12 ετών (γεννηθέντες από 2005 και μετά). 

Κατηγορία Master : Άνδρες μεγαλύτεροι των 40 ετών (γεννηθέντες ως 1976) 

Στην κατηγορία Παίδων και Κορασίδων επιτρέπεται η συμμετοχή με σκάφος μέχρι 12’6’’ 

Αθλητής που επιθυμεί, δύναται να δηλώσει συμμετοχή σε δυσκολότερη κατηγορία από αυτή που ανήκει, σκάφους ή 

ηλικίας, π.χ. οι νέοι στους άνδρες, οι νεάνιδες στις γυναίκες, και οι FUN στις 12’6’’ ή 14’0’’. 

Κάθε αγωνιζόμενος συμμετέχει σε ΜΙΑ ΜΟΝΟ κατηγορία, σε αυτή που δήλωσε. 

Αθλητές με σκάφη μήκους μεγαλύτερου των 14’0’’ ή με άλλου τύπου σκάφη (π.χ. σκάφη με περισσότερους του ενός 

αναβάτες) μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα, θα είναι όμως εκτός συναγωνισμού. 

Τα φουσκωτά σκάφη, θα εντάσσονται στις κατηγορίες που ανήκουν σύμφωνα με τον τύπο και το μήκος τους. 

 

4. Δηλώσεις συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στο “CROSS THE EURO CANAL – SUP CROSSING 2017”, πρέπει να προσκομιστούν τα εξής: 

 Δήλωση συμμετοχής.  On-line:  ΕΔΩ  

 Πρόσφατη Ιατρική βεβαίωση ή Αθλητικό Δελτίο εν ισχύ που βεβαιώνει την καλή υγεία του κατόχου. 

 Υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης. 

 Χρηματικό ποσό 30€  

Οι συμμετέχοντες, θα λάοβυν το επίσημο Lycra του αγώνα, Aναμνηστικό Δίπλωμα, πλήρες Γεύμα στο μπουφέ των 

Αθλητών καθώς και Πλήρη υγειονομική κάλυψη 

Τελευταία ημέρα Δηλώσεων συμμετοχοχής, αποστολής Ιατρικών βεβαιώσεων και πληρωμής συμμετοχής είναι η Πέμπτη 

13 Οκτωβρίου 2017.  

Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογραφεί στη γραμματεία την ημέρα του αγώνα. 

Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, η υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης συμπληρώνεται από τον/την κηδεμόνα. Στην 

περίπτωση που ο/η Κηδεμόνας δεν είναι είναι παρόν/παρούσα την ημέρα του αγώνα, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να 

φέρει το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή ΑΤ. 

Αποστολή δικαιολογητικών: μέσω e-mail: sups@sups.gr  ή  με Fax: 213 0265570  

Δηλώσεις συμμετοχής δεν θα γίνονται δεκτές την ημέρα του αγώνα. 

 

5. Δοκιμασία – Εκκινηση – Τερματισμός 

Η δοκιμασία που θα αγωνιστούν οι συμμετέχοντες είναι ο διάπλους της Διώρυγας, συνολικού μήκους 6.343 μέτρων, με 

φορά ίδια με αυτή του θαλασσίου ρεύματος εντός του καναλιού. Η φορά της διαδρομής θα καθοριστεί και θα 

https://crosstheeurocanal.com/signup-sup/
mailto:sups@sups.gr
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ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν τον αγώνα. Για όσους δεν το γνωρίζουν, εντός του καναλιού επικρατεί φαινόμενο 

παλίρροιας, με αλλαγή της φοράς του ρεύματος κάθε 6 ώρες. 

Επίσης είναι πιθανό και έχει συμβεί στο παρελθόν, η φορά του ρεύματος να αλλάξει τελευταία στιγμή και να απαιτηθεί 

αλλαγή της ώρας εκκίνησης ή ακόμη και της φοράς του Διάπλου. 

Η εκκίνηση θα δοθεί μέσα από το νερό, πριν την είσοδο του καναλιού και τις βυθιζόμενες γέφυρες (Ίσθμια ή 

Πωσειδωνία) όπου το πλάτος είναι μεγαλύτερο. Όλοι οι συμμετέχοντες εκκινούν ταυτόχρονα. 

Ο τερματισμός μπορεί να γίνει είτε εν πλω, είτε στη στεριά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. 

Χρονικό όριο τερματισμού ορίζονται οι (2) ώρες. 

 

6. Πρόγραμμα 

Registration:         9:30-12:00 

SUPers Meeting:   12:00 - 12:30 

Εκκίνηση Αγώνα:  13:00 

Μικρό γεύμα:        15:30 

Απονομές:     16:30 

Λήξη event:          17:00 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να αλλάξει, ανάλογα με το θαλάσσιο ρεύμα, 

τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και αστάθμητους παράγοντες. 

 

7. Γενικοί Όροι Συμμετοχής - Κανόνες 

α.  Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει  

 να παρουσιαστούν την ημέρα του αγώνα στην επιτροπή, τουλάχιστον μία και μισή ώρα πριν την εκκίνηση του 

αγώνα για την ολοκλήρωση της εγγραφής και την παραλαβή του Lycra. 

 να παρεβρεθούν στη συγκέντρωση αναβατών “Paddler’s Meeting” ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του 

αγώνα.  

 μετά το check-in στην επιτροπή, να περάσουν από την τεχνική επιτροπή για τον έλεγχο του σκάφους τους (14’0”, 

12’6”, fun, open) 

 να φορούν το event lycra καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ώστε να ξεχωρίζουν για λόγους ασφαλείας, αλλά και για 

να είναι αναγνωρίσιμοι από τους κριτές, φροντίζοντας να διατηρούν εμφανή τον αριθμό στην πλάτη τους (back 

packs, aqua packs μέσα από το Lycra). 

 να μην κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών 

 να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον της διώρυγας από κάθε ρύπανση. 

 σε περίπτωση εγκατάλειψης, να ακολουθήσουν τις εντολές της Οργανωτικής Επιτροπής. 
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 σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων/ουσα ξεπεράσει το χρονικό όριο των 90 λεπτών είναι υποχρεωμένος να 

επιβιβαστεί σε σκάφος της Οργανωτικής Επιτροπής και να μεταφερθεί στον τερματισμό. 

β. Ενστάσεις δεν θα υφίσταται, γιατί η συγκεκριμένη διοργάνωση είναι αγώνας-γιορτή και δεν υπάρχουν λόγοι 

ενστάσεων.  

γ.  Προκειμένου να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα ο αγώνας, ο υπεύθυνος της επιτροπής θα αποφασίζει αν το κρίνει 

απαραίτητο την απαγόρευση συμμετοχής αθλητή, που τυχόν δημιουργεί προβλήματα. 

δ.  Σε περίπτωση εσκεμμένης σύγκρουσης από συμμετέχοντα, ή χτυπήματος με το κουπί με σκοπό την παρεμπόδιση ή 

την πτώση άλλου συμμετέχοντα κατά την διάρκεια του αγώνα, γίνεται προφορική παρατήρηση, ενώ σε περίπτωση 

επανάλληψης αποβολή του αθλητή από τον αγώνα. Εξαίρεση αποτελούν τα σημεία εκκίνησης, στροφής και 

τερματισμού, στα οποία οι συμμετέχοντες συνωστίζονται και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση και πτώση.  

 

8. Ασφάλεια 

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί με επιτυχία αλλά και με απόλυτη ασφάλεια η διοργάνωση, θα παραπλέουν κατά τη 

διάρκεια των αγώνων συνοδά σκάφη, με ναυαγοσώστες ενώ θα παρευρίσκεται σε ετοιμότητα στο χώρο των αγώνων 

ιατρός και ασθενοφόρο. 

 

9. Διαφημίσεις 

Ο διοργανωτής δύναται να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να φέρουν διαφήμιση των χορηγών των αγώνων επ’ αυτών 

και επί του εξοπλισμού τους. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπησή τους εντός και εκτός 

του αγώνα και την προβολή του υλικού στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο. 

 

10. Τροποποιήσεις  

Η παρούσα προκήρυξη μπορεί να τροποποιηθεί αν αυτό απαιτηθεί. 

Απρόβλεπτες καταστάσεις και καιρικά φαινόμενα μπορεί να αναγκάσουν τους διοργανωτές να ματαιώσουν ή να 

αλλάξουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα. 

Σε περίπτωση αλλαγών θα ενημερωθείτε έγκαιρως από τις ιστοσελίδες: 

www.crosstheeurocanal.gr   |  www.sups.gr 

https://www.facebook.com/canalcrossingswimcontest2017/   | www.facebook.com/sups.gr  

 

Με τα φτερά του Red Βull  

 

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ 

P.R.O. 

Γιώργος Κονταρίνης 

 

http://www.crosstheeurocanal.gr/
http://www.sups.gr/
https://www.facebook.com/canalcrossingswimcontest2017/
http://www.facebook.com/sups.gr

